
Let's inspirit your event. Together.

ZASADY ORGANIZACJI WYDARZEŃ W ICE KRAKÓW W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Niniejsze zasady zostają wprowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno- 
epidemiologicznego osób obsługujących wydarzenia w ICE Kraków, uczestników tych wydarzeń oraz 
pracowników Krakowskiego Biura Festiwalowego [dalej jako: Operator ICE Kraków] i wdrożenia 
wytycznych wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju 
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r. poz. 1356) 

PARKING PODZIEMNY
• pracownik ochrony pracuje w maseczce i dezynfekuje ręce za każdym razem, gdy ma kontakt z wjeżdżającym;
• przy windach i schodach umieszczone są informacje o zachowaniu odstępu;
• przy każdej kasie biletowej wyznaczony jest bezpieczny odstęp (możliwość płatności kartą i dostęp do 

dozownika z płynem dezynfekującym); 
• na parkingu obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust oraz zachowania dystansu społecznego.

WEJŚCIE I WYJŚCIE Z OBIEKTU 
• obowiązkowa dezynfekcja rąk wszystkich wchodzących do obiektu – dozowniki z płynem są dostępne  

w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, m.in. w okolicach wejść i wyjść, toalet, rejestracji, przy windach 
na każdym piętrze Foyer oraz na parkingu. W obiekcie dostępne są w sumie 53 dozowniki;

• na terenie ICE Kraków obligatoryjne jest zasłanianie ust i nosa. 
• obsługa ma prawo odmówić wejścia do ICE Kraków osobie wykazującej OBJAWY CHOROBY, stwarzającej 

możliwość zarażenia pozostałych uczestników wydarzenia;

KOMUNIKATY W OBIEKCIE I KOMUNIKACJA

• na wszystkich nośnikach digital signage wyświetlane są plansze z aktualnie obowiązującymi zasadami.  
Ich treść można sprawdzić TUTAJ.

• we Foyer puszczane są komunikaty głosowe informujące o obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz 
przypominające o dystansie społecznym i innych podstawowych zasadach;

• na nośnikach przed windami oraz w samych windach umieszczone są informacje, ile maksymalnie osób może 
przebywać w środku;

• wyznaczenie przed kasami, rejestracją, recepcją za pomocą taśm bezpiecznego odstępu 1,5m, aby ułatwić 
widzom bezpieczne ustawianie się w kolejce;

• wyznaczenie kierunku wchodzenia we Foyer, by wchodzący nie mijali się bezpośrednio z wychodzącymi.

INNE DZIAŁANIA PREWENCYJNE W OBIEKCIE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORA  
ICE KRAKÓW WZ. Z EPIDEMIĄ COVID-19
• dodatkowe zamykane kosze na zużyte maseczki i rękawiczki dostępne na każdym poziomie Foyer;
• regularna wymiana filtrów wraz z dezynfekcją central wentylacyjnych;
• wyłączenie systemu rekuperacji – powietrze jest nawiewane z zewnątrz, nie korzystamy z mieszania 

powietrza z budynku;
• wszystkie toalety sprzątane są przez serwis sprzątający który pracuje z zasłoniętymi ustami i nosem,  

przed wydarzeniem, w jego trakcie oraz po zakończeniu odpowiednimi środkami dezynfekującymi;
• dostępne dla widzów są wszystkie toalety w obiekcie, każda wyposażona jest w płyn dezynfekcyjny  

oraz papier do rąk;
• serwis sprzątający regularnie dezynfekuje wszystkie klamki, poręcze oraz przyciski w i przy windach.
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/covid/oznakowanie COVID.zip

